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Åpen halvtime
Det var ingen fremmøtte til åpen halvtime.
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
Godkjenning av sakskart
Sakskartet ble godkjent. Det var enighet om å behandle sak 6/14 og 7/14 før sak 3/14.
Godkjenning av protokoll fra møte 23.01.2014
Protokollen ble godkjent.
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Sak 3 /14

Regnskap 2013

Oversikt over endringer i budsjettet etter opprinnelig budsjettforslag ble delt ut.
AU ønsker referat fra startmøte og mer forklaringer på ubrukte midler i forhold til tildelt
budsjett.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.
Innstilling (enstemmig):
Saken tas til orientering.

Sak 4 /14

Årsberetning 2013 - Bydel Alna

AU peker på driftsproblemene innen IKT. Ass. bydelsdirektør orienterte om at
bydelsdirektørene har sendt brev til byrådsavdelingen om dette. AU ønsker at brevet sendes
til gruppelederne.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Årsberetning 2013 for Bydel Alna godkjennes.
Innstilling (enstemmig):
Årsberetning 2013 for Bydel Alna godkjennes.
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Årsstatistikk 2013

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Årsstatistikk 2013 for Bydel Alna tas til orientering.
Innstilling (enstemmig):
Årsstatistikk 2013 for Bydel Alna tas til orientering.
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Konseptskisse for nye bibliotek- og møteplassløsninger
på Furuset

Seksjonssjef Halvor Voldstad orienterte om saken. Han presenterte rapport om sambruks- og
samarbeidsløsninger.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Bydelsutvalget tar konseptskissen for nye biblioteks- og møteplassløsninger på Furuset til
orientering og ber bydelsdirektøren om å videreføre samarbeidet med Kulturetaten ved å:
•

Legge til rette for flytting av virksomheter som Furuset frivilligsentral,
Læringssenteret i Gransdalen 29 og deler av ungdomstiltakene på Furuset til Furuset
senter, som del av konseptet for fremtidige bibliotek- og møteplassløsninger. Arbeidet
1

skal omfatte utredning av organisasjonsmodell samt driftsfølgevirkninger ved
samlokalisering og baseres på aktiv medvirkning fra brukere og medarbeidere.
•

Utrede behov og muligheter for framtidig leieavtale med gårdeier som omfatter
ombygging av lokaler i Trygve Lies plass 1 A.

•

Utarbeide nødvendig grunnlagsmateriale for forhåndsgodkjenning av prosjektet i
henhold til retningslinjer for tilskudd til kulturhus..

•

Fornye samarbeidsavtale med Kulturetaten basert på premissene ovenfor.

Innstilling (enstemmig):
1. Utrede muligheter for flytting av virksomheter som Furuset frivilligsentral,
Læringssenteret i Gransdalen 29 og deler av ungdomstiltakene på Furuset til Furuset
senter, som del av konseptet for fremtidige bibliotek- og møteplassløsninger. Arbeidet
skal omfatte utredning av organisasjonsmodell samt driftsfølgevirkninger ved
samlokalisering og baseres på aktiv medvirkning fra brukere og medarbeidere.
2. Utrede behov og muligheter for framtidig leieavtale med gårdeier som omfatter
ombygging av lokaler i Trygve Lies plass 1 A.
3. Utarbeide nødvendig grunnlagsmateriale for forhåndsgodkjenning av prosjektet i henhold
til retningslinjer for tilskudd til kulturhus..
4. Fornye samarbeidsavtale med Kulturetaten basert på premissene ovenfor.
5. Bydelsutvalget ber om en oppdatering i saken, der også økonomi i prosjektet
fremkommer.
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Tilskudd til frivillighet og lokalt engasjement; festivaler,
Alnaskolen m.m.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak om diverse festivaler og Alnaskolen i 2014 tas til orientering.
Innstilling (enstemmig):
Sak om diverse festivaler og Alnaskolen i 2014 tas til orientering.
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Suppleringsvalg

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
1. Tore Syvertsen (A) fritas som leder av tilsynsutvalg Alna sør.
Som ny leder velges Stian Hagemann Jensen (A).
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2. Egil Eidsaune (H) fritas som medlem av tilsynsutvalg Alna sør.
Varamedlem Ragni Arnesen (H) rykker opp som fast medlem.
Som nytt varamedlem velges Ekrem Ari (H).
3. Hilde Tandberg (V) fritas som medlem av tilsynsutvalg Alna sør.
Som nytt medlem velges Rolf J. Knudsen (V).
4. Berit Merg (F) fritas fra sine verv som varamedlem i helse- og sosialkomiteen
og oppvekst- og kulturkomiteen.
Som nytt varamedlem i helse- og sosialkomiteen velges Anne Liv Gamlem (F).
Som nytt varamedlem i oppvekst- og kulturkomiteen velges Inger Brentebråten (F).
5. Egil Eidsaune (H) fritas som varamedlem i råd for funksjonshemmede.
Ekrem Ari (H) velges som nytt varamedlem.
6. Jan Lillejord (V) fritas som observatør i miljø- og byutviklingskomiteen.
Som ny observatør velges Kjell Veivåg (V).
Vedtak (enstemmig):
1. Tore Syvertsen (A) fritas som leder av tilsynsutvalg Alna sør.
Som ny leder velges Stian Hagemann Jensen (A).
2. Egil Eidsaune (H) fritas som medlem av tilsynsutvalg Alna sør.
Varamedlem Ragni Arnesen (H) rykker opp som fast medlem.
Som nytt varamedlem velges Ekrem Ari (H).
3. Hilde Tandberg (V) fritas som medlem av tilsynsutvalg Alna sør.
Som nytt medlem velges Rolf J. Knudsen (V).
4. Berit Merg (F) fritas fra sine verv som varamedlem i helse- og sosialkomiteen
og oppvekst- og kulturkomiteen.
Som nytt varamedlem i helse- og sosialkomiteen velges Anne Liv Gamlem (F).
Som nytt varamedlem i oppvekst- og kulturkomiteen velges Inger Brentebråten (F).
5. Egil Eidsaune (H) fritas som varamedlem i råd for funksjonshemmede.
Ekrem Ari (H) velges som nytt varamedlem.
6. Jan Lillejord (V) fritas som observatør i miljø- og byutviklingskomiteen.
Som ny observatør velges Kjell Veivåg (V).
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Informasjon fra bydelsdirektøren
Verdensparken
Notat vedr. bydelens garanti for finansiering av Verdensparken ble tatt til orientering.
Startmøte
Det er avholdt startmøte i dag. Til startmøte innkaller byrådsavdelingen administrasjonen for
en gjennomgang av regnskap, budsjettforslag og budsjettvedtak. Referatet sendes
bydelsutvalget når det foreligger.
Rekruttering av nye medarbeidere
Ass. bydelsdirektør orienterte om status for rekruttering av ny bydelsoverlege i halv stilling
og ass. bydelsdirektør/avdelingsdirektør.
Nasjonal konferanse
Anne Robertsen (Gransdalen 29) deltar på nasjonal norsk-konferanse der hun skal presentere
betydningen av praktiske-estetiske fag i språkopplæringen.
Sykefravær
Ass. bydelsdirektør orienterte om arbeidet med sykefravær.
Det gis en orientering om sykefraværsoppfølging i forkant av et av de nærmeste møtene i
bydelsutvalget.

Eventuelt
Tveten gård
AU mener ferdigstillelse av hovedhuset trekker alt for mye ut i tid. AU ber
bydelsadministrasjonen formulere et brev til byrådet og bystyregruppene i forbindelse med
dette. Brevet sendes først på e-post til gruppelederne.
Tilsynsrapporter
AU er ikke tilfreds med Sykehjemsetatens svar på tilsynsutvalgenes rapporter.
AU ønsker å innkalle representanter fra Sykehjemsetaten og Omsorgsbygg til neste AU
27. mars d.å.
Kommuneplan «Oslo mot 2030 – smart, trygg og grønn»
Dette er en viktig sak for bydelen. Høringsfristen er satt til 30.05.2014.
Leder foreslo at det arrangeres et fagseminar, hvor representanter for Plan- og bygningsetaten
inviteres.
Dialogmøter
Leder orienterte om status for forberedelser til dialogmøtene våren 2014.
Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo
Børge Ingvaldsen informerte om at helse- og sosialkomiteen ble orientert om denne saken
dagen før. Han mener sak bør legges fram for AU/BU.
Ahus
Børge Ingvaldsen mener at sak bør på dagsorden. Det er en vanskelig situasjon på Ahus, og
han stiller spørsmål til om Ahus har mulighet til å håndtere økt pasientgrunnlag.
Han uttrykte at bydelen bør mene noe om saken. Man bør stille spørsmål til byrådsavdelingen
om hva som rører seg i Stor-Oslo regionen. AU ber bydelsadministrasjonen om en
statusrapport.
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Konkurranseutsetting av barnehager
Wenche Andrea Andberg ønsker en oppdatering av situasjonen rundt de 3 barnehagene i
Bydel Alna som er vedtatt konkurranseutsatt. AU ber avdelingsdirektør Ellen Liljedahl om en
oppdatering, som sendes gruppelederne på e-post. Gruppelederne ønsker også informasjon
hvis det skjer endringer i prosessen.
Solvang sykehjem
Leder orienterte om at det skal skje endringer i sykehjemsstrukturen i Oslo ved at det skal
opprettes egne korttidssykehjem. Sykehjemsetaten har bestemt at Solvang sykehjem skal bli
det første korttidssykehjemmet i Oslo.

Bydel Alna, 14.02.2014

Knut Røli
leder

Gro Leander Nordaas
sekretær
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